
االثنين 6 ديسمبر 2010 5القمة الـ 31 للمجلس األعلى                    لمجلس التعاون لدول الخليج

قصر اإلمارات معلم سياحي بارز يستضيف قمة أبوظبي
ابوظبيـ  كونا: يعد فندق قصر االمارات الذي سيستضيف 
قادة دول مجلس التعاون في قمتهم الـ 31 غدا معلما سياحيا 
في دولة االمارات العربية املتحدة، وهو على مساحة مليون 
كلم مربع مع واجهة بحرية على اخلليج العربي بطول 1300 
متر ويتضمن 394 جناحا وغرفة بينها ستة اجنحة خاصة 
ــتعدادات  ــاء الوفود. والقصر الذي اكتملت فيه اس برؤس
االستضافة هو اشبه بخلية نحل حاليا وسط اجراءات امنية 
مشددة وقد مت حجزه بالكامل الستقبال الوفود الرسمية ومت 
ــتنفار جميع موظفي القصر البالغ عددهم 1300 موظفا  اس

لضمان افضل حفاوة وخدمة لضيوف القمة. وقال مدير عام 
الفندق هانز اولبرت »املاني اجلنسية« لـ »كونا« ان الفندق 
ــئ عام 2005 وهو معتمد  الذي متلكه حكومة ابوظبي انش
من الدولة الستقبال قادة وملوك دول العالم واملؤمترات الى 
ــياح وضيوف الدولة على مدار  جانب رجال االعمال والس
ــا و44 جناحا اخر و302  ــم وهو يضم 16 جناحا ملكي العال
غرفة. وقمة الغد هي السادسة التي تستضيفها ابوظبي وهي 
مستضيفة القمة التأسيسية عام 1981 في حني ان الكويت 

استضافت اخر قمة دورية في ديسمبر عام 2009.

»اإلعالم« تشارك في المعرض المصاحب 
الجتماع قادة دول التعاون

تش���ارك وزارة اإلعالم في املع���رض املصاحب لقمة 
املجلس األعلى لقادة دول مجلس التعاون اخلليجي التي 

تبدأ أعمالها اليوم في أبوظبي وتستمر يومني.
وقال مدير إدارة إعالم دول مجلس التعاون اخلليجي 
في إدارة اإلعالم اخلارجي بال�����وزارة مش���عل الذاي���دي 
ل� »كونا« امس ان الوزارة ستشارك بالعديد من املطبوعات 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للكويت. 
وأض���اف الذايدي ان املعرض يعتب���ر من أهم املعارض 
املش���تركة لدول مجلس التعاون، وذلك ملا له من داللة 

كبيرة على التطور اإلعالمي اخلليجي.
وأكد ان املعارض اإلعالمية املصاحبة للقمم تعكس 
مدى الترابط الوثيق بني دول مجلس التعاون، السيما 

في مجال اإلعالم.

فهد آل سعيد يمثل السلطان قابوس
في قمة أبوظبي

مسقط � كونا: يتوجه نائب رئيس الوزراء لشؤون 
مجلس الوزراء صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد 
الى ابوظبي نيابة عن العاهل العماني السلطان قابوس 
بن سعيد للمش���اركة في مؤمتر القمة ال� 31 لقادة دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية الذي سيعقد في 

دولة االمارات العربية املتحدة.
وذك���ر بيان صادر عن ديوان البالط الس���لطاني ان 
السلطنة بقيادة الس���لطان قابوس حترص دائما على 
دعم مس���يرة التعاون اخلليجي من اجل حتقيق املزيد 
من النماء واالزدهار لدول املجلس واالسهام في اجلهود 

الرامية للحفاظ على أمن واستقرار املنطقة وتقدمها.
وقال ان السلطان قابوس واخوانه قادة دول املجلس 
يولون كل االهتمام للقضايا التي تخدم املصالح العليا 
للدول االعضاء والتنسيق بشأنها وتبادل الرؤى حول 

املستجدات على الساحتني االقليمية والدولية.
ويرافق آل سعيد وفد يضم كال من الوزير املسؤول 
عن الشؤون اخلارجية يوس���ف بن علوي بن عبداهلل 
ووزير التجارة والصناعة مقبول بن علي بن س���لطان 
ووزير الزراعة الش���يخ سالم بن هالل اخلليلي ووزير 
البلدي���ات االقليمية وموارد املياه الش���يخ عبداهلل بن 

سالم الرواس.
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جتارة عامة ومقاوالت

قصر اإلمارات سيشهد اجتماع قادة دول التعاون اليوم

طالبوا بمعالجة آثار التركيبة السكانية المضرة بالمواطن الخليجي

مثقفو وأكاديميو وحقوقيو دول الخليج: تحديث 
وتعديل القوانين المتعارضة مع مبادئ حقوق اإلنسان

أص����در مثقف����و وأكادميي����و 
وصحافيو وحقوقيو دول اخلليج 
بيانا أمس مبناسبة انعقاد القم��ة 
ال����� 31 ملجلس التعاون اخلليجي 
اليوم ف����ي أبوظبي ع����ددوا فيه 
مطالبهم من ق����ادة دول التعاون 
جاء فيه: تابع مثقفو وأكادمييو 
وصحافي����و وحقوقي����و اخلليج 
للسنة الرابعة على التوالي مسيرة 
مجلس التعاون منذ انطالقها عام 
1981 في أبوظبي وحتى الدورة ال� 31 
التي تعقد أيضا في أبوظبي، وحيث 
ان ما حتقق على أرض الواقع من 
إجنازات لم يكن ليرق الى مستوى 
طموح����ات أبناء مجلس التعاون 
ق����ادة املجلس  وباعتراف بعض 
في أكثر من مناسبة، وان املواطن 
اخلليجي لم يستشعر نتائج هذه 
املس����يرة، كون أغلب اهتماماتها 
قد ركز على قضايا محدودة دون 
س����واها، فإن املوقع����ني على هذا 
البيان يطالبون مجلس التعاون 
املوقر باتخاذ خطوات عملية أخرى 
مبا يعود باخلي����ر على مواطني 
املجلس، وحيث ان دساتير وأنظمة 
الدول األعضاء وخططها التنمية 
تركز على ان اإلنسان املواطن هو 
العنصر األساسي في التنمية، فإن 
هذا املطلب لن يتحقق إال مبعاجلة 
بعض أوج����ه القصور في الواقع 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي 

إلنسان اخلليج.

ومن القضايا امللحة التي حتتاج 
الى رعاية واهتمام كبيرين ما يلي: 1 
� دعم التحول املدني في دول مجلس 
التعاون اخلليجي على صعيد إقامة 
وترسيخ دولة القانون واملؤسسات 
)دولة كل املواطنني املتساوين في 
احلقوق والواجبات( التي تتضمن 
الفصل بني السلطات ال� 3 التنفيذية 
والتشريعية والقضائية، واعتماد 
آليات االنتخاب املباشر للمجالس 
التش����ريعية واحمللية والبلدية، 
واإلقرار القانوني للحريات العامة 

األساسية وممارستها.
وحيث ان دول املجلس تعيش 
أوضاعا متباين����ة في هذا املجال 
فإنن����ا ندعو ال����دول التي لم تقر 
بعد مبدأ املش����اركة الشعبية في 
صناعة القرار ولم تش����ّرع عمل 
جمعيات املجتمع املدني في جميع 
املجاالت االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية والسياسية، الى املبادرة 
التخ����اذ الق����رارات القانونية في 
ه����ذا الصدد، مبا ف����ي ذلك متكني 
انتخ����اب ممثليهم  املواطنني من 
النيابي����ة، ليقوموا  في املجالس 
بدورهم التشريعي لسن القوانني أو 
إجازتها، والعمل على أداء أدوارهم 
أداء  الرقابية واحملاس����بية على 

أجهزة السلطة التنفيذية.
2 � حتدي����ث وتعديل القوانني 
واللوائ����ح املتعارضة مع مبادئ 
حقوق اإلنسان واملواثيق الدولية 

التي وافقت عليه����ا أو وقعت او 
الدول اخلليجية،  صادقت عليها 
ورفع التحفظات التي أبدتها بعض 
الدول على مواد تلك املواثيق، ومن 
تلك املواثيق على سبيل املثال ال 
التميز  اتفاقية مناهضة  احلصر 
ضد املرأة، اتفاقية حماية الطفل، 
اتفاقية روما للمحكمة اجلنائية، 
والعهد الدولي اخلاص باحلقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
والعهد الدولي اخلاص باحلقوق 

املدنية والسياسية.
3 � تطبي����ق مقومات املواطنة 
الطائفية  واس����تحقاقاتها، ونبذ 
ومعاجل����ة قضايا غي����ر محددي 
اجلنس����ية مبا يتالءم مع املبادئ 

واملواثيق الدولية.
4 � حتدي����ث وتعديل القوانني 
التي حت����د من احلري����ات ومنها 
احلريات الشخصية وحرية الرأي 
والتعبير والوجدان، وعدم تطبيق 
اإلج����راءات األمنية على أصحاب 
الرأي ومؤسسات املجتمع املدني، 
ورفع االش����تراطات القاسية التي 
تواج����ه تكوين جمعي����ات النفع 

العام.
5 � حتدي����ث وتعديل قوانني 
اإلعالم ورفع مواد حبس اإلعالمي 
)مبا ف����ي ذلك املدون����ون وكّتاب 
اإلنترن����ت والتلفزيون واإلذاعة 
واملس����رح والناش����رون(، ورفع 
احلب����س االحتياط����ي على ذمة 
التحقيق املوجودة في تلك القوانني، 
وان يتم التعامل مع قضايا الرأي 
والنش����ر على انها قضايا مدنية 

وليست جنائية.
6 � معاجل����ة آث����ار التركيبة 
الس����كانية املض����رة باإلنس����ان 
اخلليجي، ووضع احللول لضمان 
توفير فرص العم����ل للمواطنني 
مع الرعاي����ة الصحية، والتعليم 
اجليد، وحتقيق توازن بني التنمية 
االقتصادية والتنمية البش����رية، 
والتأكيد على العدالة االجتماعية 
ومبادئ تكافؤ الفرص، وعلى دور 
الشباب في مس����يرة التنمية في 

دول املجلس.
7 � التأكيد على دور ادارة حقوق 
االنسان املزمع انشاؤها في األمانة 
العامة ملجلس التعاون وضرورة 
تفاعلها مع جمعيات املجتمع املدني 

في دول املجلس.
8 � التأكيد على ضرورة متكني 

املرأة وضمان حقوقها ودورها في 
تنمية مجتمعها ومساواتها بالرجل 
وفق القوانني واملواثيق الدولية.

املوقعون على البيان هم: أنور 
الرش����يد كاتب وناشط سياسي 
وحقوقي، د.أحمد عبدامللك أكادميي 
وإعالمي، س����عيد جداد ناش����ط 
الغائب ناشط  حقوقي، عيس����ى 
حقوقي، طاهر ج����واد، عاليه آل 
فريد ناشطة حقوقية، طاهر البغلي 
ناش����ط حقوقي، فوزية العيوني 
ناش����طة حقوقية، سالم آل تويه 
كاتب وناشط حقوقي، طيبه محمد 
املعولي إعالمية وناشطة سياسية 
ومدافع����ة عن حقوق االنس����ان، 
احملامي محمد التاجر ناشط ومدافع 
عن حقوق االنسان، عبداهلل آل تويه 
كاتب ومترجم، عبدالوهاب العريض 
صحافي وناشط حقوقي، زايد الزيد 
كاتب وناشط سياسي، وليد سليس 
ناش����ط حقوقي، محمد الصميخ 
الباهلي  ناش����ط حقوقي، عق����ل 
ناشط حقوقي، عبدالرضا حسن 
ناشط حقوقي، جنيب اخلنيزي 
كاتب وناشط حقوقي، د.عبداهلل 
ال����درازي األمني الع����ام للجمعية 
البحرينية حلقوق االنسان، عبد 
النبي العكري األمني العام جلمعية 
الشفافية البحرينية، أماني املسقطي 
صحافية، زكي منصور أبوالسعود 
ناشط حقوقي، عبدالرحمن املوكلي، 
رانف بدوي مدون وناشط حقوقي، 
العبدالباقي كاتب  عبداهلل حسن 
وناش����ط حقوقي، وليد س����امي 
أبواخلير مرصد حقوق االنسان، 
وجيهة احلويدر ناشطة حقوقية، 
عبداحملسن مظفر ناشط حقوقي 
وسياسي، حسن دويس صحافي، 
ابراهيم املقيضيب ناشط حقوقي، 
سكينة عبداهلل املشيخص كاتبة 
الهتيب،  وصحافية، محمد هادي 
عبداحملسن حليت مسلم، نبيلة 
حسني محجوب روائية وكاتبة، 
حمد احلمدان كاتب، عبداهلل الفاران 
ناشط اجتماعي، جواد أبوحليقه 
حقوقي، هاش����م مرتضى احلسن 
ناش����ط اجتماعي، محم����د الزامل 
الدميني  ناش����ط اجتماعي، علي 
أدي����ب وحقوقي، محمد س����عيد 
الطيب حقوقي، احمد منصور مدون 
وناشط حقوقي، د.ابتسام الكتبي 
أكادميية وناشطة سياسية، محمد 

عبداهلل ناشط سياسي.

األمير يرأس وفد الكويت في قمة التعاون بأبوظبي اليوم
الغانم: االجتماع سيناقش الملف الفلسطيني والعراقي واإليراني والتعاون االقتصادي

البعيج�ان: القم�ة س�تزخر بإنج�ازات وق�رارات ته�م دول وش�عوب المنطق�ة خاصة في حري�ة التنق�ل والعمل

واكد حرص دولة الكويت على حتقيق 
كل ما من ش����أنه الدفع مبس����يرة العمل 
االقتصادي اخلليجي املشترك الى االمام 
بغية الوصول ال����ى التكامل االقتصادي 

املنشود.
بدوره اعرب سفيرنا لدى دولة االمارات 
العربية املتحدة صالح البعيجان امس عن 

ثقته بأن قمة ابوظبي تستكمل املسيرة 
املباركة ملجلس التع����اون لدول اخلليج 
العربية وستخرج بقرارات واجنازات تزيد 

من افاق التعاون اخلليجي.
واكد في تصريح ل� »كونا« ان اميان 
قادة دول مجلس التعاون باحلاجة للعمل 
املش����ترك يسهم في دفع مسيرة املجلس 
لالمام لتحقيق االهداف والغايات املرجوة. 
واش����ار الى انعقاد القمة ال� 31 للمجلس 
االعلى ملجلس التعاون في دولة االمارات 
العربية املتحدة التي ش����هدت االنطالقة 
االول����ى له����ذا املجلس ووس����ط اوضاع 
متغيرة يشهدها العالم سواء كانت امنية 

او اقتصادية.
وقال »نحن على يقني من ان قمة أبوظبي 
تستكمل املسيرة املباركة وستخرج بقرارات 
واجنازات تزيد من آفاق التعاون اخلليجي 
كاالجنازات التي شهدتها القمم االخيرة ومن 
بينها مشروع الربط الكهربائي والقرارات 
ذات اجلدوى االقتصادية الهادفة الى تنمية 

وازدهار منطقة اخلليج«.
وبني ان »االهمية االستراتيجية ملنطقة 
اخلليج ليس����ت مرتبطة فقط باعتبارها 
املصدر االول للطاقة في العالم واحتوائها 
على ثلثي احتياطي النفط املكتشف بل 
ان حكمة قادة دول اخلليج في استثمار 
عائدات النفط وتوظيفها في التنمية جعلها 
محط انظار الدول والشركات العاملية كونها 

وجهة جديدة لالستثمار اآلمن«.
واش����ار كذلك الى اهتم����ام قادة دول 
املجلس بتطوير حياة شعوبها وتعزيز 
اواصر االخوة اخلليجية وجعل منطقة 
اخلليج من أهم املناطق في املجاالت كافة 
فضال ع����ن تعزيز االم����ن وتوفير االمن 
الغذائي للمنطق����ة ككل. وأفاد بأن دول 
مجلس التعاون استطاعت ان تعزز من 
دورها االقليمي والدولي وحتتل مكانة مهمة 
بني دول العالم على املستوى السياسي 
واالقتصادي بعد مس����يرة اكملت عقدها 
الثال����ث. وأكد ان قمة أبوظبي س����تزخر 
باجنازات وقرارات تهم دول وش����عوب 
املنطقة وبخاصة القرارات التي يش����عر 
بها املواطن اخلليجي مثل حرية التنقل 
والعمل. وثمن اجلهود التي بذلتها دولة 
االمارات في االعداد لهذه القمة وتسخير 
امكاناتها كافة وتوفير االجواء املناسبة 

في سبيل اجناحها.

واعتب����ر ان ما حتقق م����ن اجنازات 
اقتصادي����ة هو »مفخ����رة« لدول مجلس 
التع����اون اخلليجي الفت����ا الى قيام دول 
املجلس بتطبيق بنود االحتاد اجلمركي في 
شهر يناير عام 2003 والذي كان له اكبر 
االثر في زيادة معدالت التجارة البينية 

لدول مجلس التعاون اخلليجي.

واكد الشيخ علي اخلالد ل� »كونا« ان 
»الدعم السخي الذي القته مسيرة العمل 
االقتصادي اخلليجي املشترك في مختلف 
املجاالت من قبل اصحاب اجلاللة والسمو 
قادة دول مجلس التعاون اخلليجي هو 
مبثابة الدعم احلقيقي لتحقيق طموحات 

مواطني مجلس التعاون اخلليجي«.

يغادر صاحب الس����مو األمير الشيخ 
املرافق  الرس����مي  صباح األحمد والوفد 
لس����موه ارض الوطن اليوم متوجها الى 
االمارات العربية املتحدة الشقيقة وذلك 
لترؤس وفد الكويت في اجتماعات القمة 
احلادية والثالثني للمجلس األعلى ملجلس 
التع����اون لدول اخللي����ج العربية والتي 

ستعقد في العاصمة ابوظبي.
هذا، وناقش وزراء خارجية دول مجلس 
التعاون لدول اخللي����ج العربية االعداد 
جل����دول اعمال القمة والبي����ان اخلتامي 

الجتماع املجلس االعلى املقرر اليوم.
وقد انه����ت جلنة الصياغ����ة للدورة 
ال� 31 للمجل����س االعلى ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية امس األول مناقشة 
املوضوع����ات السياس����ية واالقتصادية 
واألمنية والعسكرية واالجتماعية املدرجة 

على جدول أعمال املجلس الوزاري.
وصرح رئيس اجتماع جلنة الصياغة 
مساعد وزير اخلارجية االماراتي للشؤون 
السياسية د.طارق الهيدان للصحافيني بأنه 
مت استعراض مجاالت التعاون بني دول 
املجلس وعدد من املوضوعات االقتصادية 
التي تتعلق مبس����يرة العمل االقتصادي 
كالس����وق املش����تركة والربط الكهربائي 
والسكك احلديدية والبيئة إضافة لعدد 

من مشاريع القرارات.
من جانبه قال رئيس وفد الكويت الى 
االجتماع مدير ادارة شؤون مجلس التعاون 
اخلليجي في وزارة اخلارجية السفير جمال 
الغامن ل� »كونا« ان االجتماع تناول بالبحث 
آخر مس����تجدات االحداث على الساحتني 
االقليمية والدولية كامللف النووي االيراني 
وتطورات االوضاع في العراق والقضية 
الفلسطينية وعملية السالم في الشرق 
االوس����ط الى جانب مواضيع اقتصادية 
تتعلق مبسيرة العمل االقتصادي املشترك 

بني دول مجلس التعاون اخلليجي.
كما صرح مدي����ر االدارة االقتصادية 
في وزارة اخلارجية السفير الشيخ علي 
اخلالد ب����أن االجتماع بحث كذلك اخر ما 
توصلت اليه جلان املجلس املتخصصة 
كاالحتاد اجلمركي والس����وق اخلليجية 
املشتركة واالحتاد النقدي ومشاريع التنمية 
الكهربائي والس����كك  اخلليجية كالربط 
احلديدية والتجارة احلرة بني دول املجلس 

والدول واملجموعات االقتصادية.


